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Høringsuttalelse om endring av den toll-  og avgiftsfrie alkoholkvoten
(taxfree-kvoten)

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) viser til brev fra Finansdepartementet
22.mai 2006,  hvor foreningen inviteres til høring om forslag om endring av den toll- og
avgiftsfrie alkoholkvoten ("taxfree-kvoten"),  jf. forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og
avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods (reisegodsforskriften) §  4 første ledd.

Høringsfristen fra departementet er satt til 26. juni 2006 mens planlagt iverksetting av
endringene er satt til 1. juli 2006.  VBF vil innledningsvis fremheve at det har vært en lang
tradisjon i Norge for å foreta en grundig behandling av endringer i alkoholpolitikken.
Foreningen er derfor overrasket over at departementet i denne saken velger å gjennomføre
en høringsprosess hvor man opererer med en tidsfrist på kun få dager mellom høringsfrist
og iverksetting.  Vi forutsetter imidlertid at departementet mener at dette er tilstrekkelig i
forhold til å foreta en grundig gjennomgang av høringsuttalelsene.

Konsekvenser av forslaget
Forslaget fra departementet innebærer at den lovlige avgiftsfrie innførselen fra utlandet vil
være 1 liter brennevin og 1,5 liter vin eller 3 liter vin. Ifølge regelverket dekker begrepet vin
alle alkoholprodukter under 22. volumprosent, noe som medfører at også en rekke
brennevinsprodukter (likører og lignende) blir berørt av endringene. Forslaget fra
departementet innebærer at den lovlige innførselskvoten av vin og brennevin under 22. vol.
prosent økes med mellom 50- og 34 prosent.

VBFs utgangspunkt er at de norske reguleringer knyttet til alkohol bør tilstrebes å være
enklest mulig og opprettholde for de ulike aktørene,  samtidig som det i størst mulig grad
tilpasses EU.  Foreningen har således forståelse for at også innførselskvotene bør være
gjenstand for revisjon med tanke på et slikt perspektiv.

VBF vil  imidlertid peke på at dagens norske avgifter på vin er mer enn dobbelt så høye som
avgiftene i alle våre naboland. De store avgiftsforskjellene mellom Norge og våre naboland
har medført at turistimporten (g handel og tax free)  har økt dramatisk de siste årene.
Dette kan illustreres med nordrs  grensehandel på Systembolaget som har blitt mer enn
fordoblet i løpet av de siste 5,ylne.

Anslag fra foreningen estimerer den totale turistimporten i 2005 til  å  utgjøre rundt 12
millioner liter vin .  Dette tilsvarer nesten en fjerdedel av Vinmonopolets salg av svakvin eller
hele Vinmonopolets salg av hvitvin.  En betydelig økning i innførselskvoten slik foreslått av
departementet,  vil utvilsomt bidra til at stadig flere nordmenn vil handle vin i utlandet fremfor
på Vinmonopolet.
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I tillegg til vin, vil endringen som er foreslått fra departementet også gjelde for
brennevinsbaserte drikker under 22. volum prosent. Disse produktene fikk en kraftig
avgiftsøkning i 2004 og er derfor svært utsatt for grensehandel.

Foreningen viser til at departementet selv anslår at de foreslåtte endringene vil koste staten
omlag 80 millioner kroner i tapt proveny. Økt turistimport av vin og brennevin vil bety en klar
svekkelse av Vinmonopolet. VBF er bekymret for en utvikling der Vinmonopolet taper
betydelige markedsandeler til aktører i utlandet. All forskning viser videre at alkohol er en
viktig lokkevare for grensehandel, og en økning i grensehandelen med vin, vil kunne
medføre en ytterligere økning i den totale grensehandelen.

Anbefalinger
VBF mener at en økning i innførselskvotene av vin og brennevin må sees i sammenheng
med problemene knyttet til økt grensehandel. En økning slik foreslått av departementet må
derfor  følges  av en reduksjon i de norske avgiftene på de produktene som blir berørt, slik at
grensehandelen ikke økes ytterligere. En ensidig økning i kvotene vil bare bidra til å øke
grensehandelen og bidra til en svekkelse av Vinmonopolet og den norske næringen.

Vi ser  frem til en god dialog med departementet om denne saken.

Vennlig hilsen

Jordheim
alsekretær

Viri-'og bren  nleverandørenes forening (VBF)
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